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ال تزال تظاهرات طالب «اإلخ��وان» تشكل التحدي الداخلي
األكبر للسلطات املصرية التي شكلت لجنة ملراجعة قرارات
العفو التي اتخذها مرسي ،في وقت راوحت فيه مفاوضاتها
مع إثيوبيا بشأن سد النهضة مكانها

اشتباكات خارج
حرم جامعة األزهر
أمس (طارق وجيه
ــ أ ف ب)

القضاء املصري يبرئ قذاف الدم
ومحاكمة ثانية ملرشد «االخوان»
قتيل وعشرات الجرحى في صدامات جامعة األزهر
ب��رأ القضاء امل�ص��ري أم��س اب��ن ع��م الزعيم
الليبي الراحل معمر القذافي ،أحمد قذاف
ال � ��دم ،م��ن ت �ه��م «م �ح��اول��ة ق �ت��ل» ش��رط�ي�ين
م �ص��ري�ي�ن وح � �ي� ��ازة أس �ل �ح��ة ن ��اري ��ة دون
ترخيص ،فيما أرجئت إلى  11شباط املقبل
ث��ان��ي م�ح��اك�م��ة مل��رش��د «اإلخ� � ��وان» محمد
ب��دي��ع و 14م��ن ق�ي��ادات الجماعة املتهمني
بالتحريض على العنف الذي تأجج أمس
ً
في جامعة األزه��ر ،موقعًا قتيال وعشرات
الجرحى في صفوف الطالب.
ف��ي ه��ذا ال��وق��ت ،ك�ش��ف امل�ت�ح��دث الرسمي
ب��اس��م وزارة امل ��وارد امل��ائ�ي��ة وال ��ري ،خالد
وصيف ،عضو الوفد املصري املشارك في
االجتماع الثالثي لوزراء مياه دول حوض
النيل في السودان أمس ،عن أن الخالفات
ال ت� ��زال م �س �ت �م��رة ،ب�ي�ن م �ص��ر وال� �س ��ودان
وإث�ي��وب�ي��ا ،ح��ول س��د ال�ن�ه�ض��ة اإلث�ي��وب��ي.
ُّ
وأوض� � � ��ح أن � ��ه «ات� � �ف � ��ق ف� �ق ��ط ع� �ل ��ى ب�ع��ض
األه��داف املتعلقة بتشكيل اللجنة ملتابعة
ال � ��دراس � ��ات االج �ت �م��اع �ي��ة واالق �ت �ص ��ادي ��ة
وال�ه�ي��درول��وج�ي��ة ل�ل�س��د ،وس�ي� َّ
�ؤج��ل باقي
النقاط الخالفية والعالقة لحسمها خالل
االجتماع املقبل لوزراء الدول الثالث».
م ��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة ،أص � ��در رئ �ي ��س ال� � ��وزراء
امل �ص��ري ح ��ازم ال �ب �ب�لاوى ق� ��رارًا بتشكيل
لجنة وزاري��ة ملراجعة ق��رارات العفو التى
ص��درت ف��ي عهد ال��رئ�ي��س امل �ع��زول محمد
مرسي ،في الفترة منذ  30حزيران ،2012
وحتى  3تموز املاضي.
ون� ��ص ال� �ق ��رار ع �ل��ى أن «ت �ت �ش �ك��ل ال�ل�ج�ن��ة
ب ��رئ ��اس ��ة ال � �ب � �ب �ل�اوي ،وع� �ض ��وي ��ة ك� ��ل م��ن
وزي � � ��ر ال � ��دف � ��اع ع� �ب ��د ال� �ف� �ت ��اح ال �س �ي �س��ي،
ووزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة محمد إب��راه�ي��م ،ووزي��ر
ال�ع��دل ع��ادل عبد الحميد ،ووزي��ر العدالة
االن �ت �ق��ال �ي��ة م�ح�م��د أم �ي�ن امل� �ه ��دي ،ووزي ��ر
ال �خ��ارج �ي��ة ن�ب�ي��ل ف �ه �م��ي ،وال �ن��ائ��ب ال�ع��ام
ه� �ش ��ام ب� ��رك� ��ات ،ورئ� �ي ��س االس �ت �خ �ب ��ارات
العامة محمد فريد التهامي.
وبحسب القرار ،ستحصر اللجنة الحاالت
التي لم يكن العفو فيها عن أفعال ارتكبت
بهدف مناصرة ثورة كانون الثاني ،2011
وتحقيق أه��داف�ه��ا ،وك��ذل��ك ال �ح��االت التي
ل��م ي�ك��ن ال�ع�ف��و ع�ن�ه��ا م�س�ت�ه��دف��ًا ال�ص��ال��ح
ال �ع��ام ،وال �ح ��االت ال �ت��ي أدى ال�ع�ف��و عنها
إل ��ى اإلض � ��رار ب�م�ص��ال��ح ال �ب�ل�اد ال��داخ�ل�ي��ة
والخارجية ،أو يهدد بوقوع هذه األضرار.
وأص � � ��در م ��رس ��ي خ �ل��ال ع� �ه ��ده  8ق � ��رارات
بالعفو شملت أسماء نحو  2500محكوم
بقضايا إره��اب متنوعة وتهريب أسلحة
ثقيلة من ليبيا إلى سيناء وتجارة وحيازة
ذخائر وأسلحة واغتياالت لقيادات أمنية
وغ�س��ل أم ��وال وت��آم��ر ،بجانب م��دان�ين في
قضايا تتعلق بالتنظيم الدولي لجماعة
اإلخوان.
ق� �ض ��ائ� �ي ��ًا ،ق� ��ال� ��ت م � �ص � ��ادر ق �ض ��ائ �ي ��ة إن
«م �ح �ك �م ��ة ج� �ن ��اي ��ات ال � �ق� ��اه� ��رة امل �ن �ع �ق��دة
ب��ال�ت�ج�م��ع ال�خ��ام��س ق�ض��ت ب �ب��راءة أحمد
ق� � ��ذاف ال� � ��دم م �ن �س��ق ال� �ع�ل�اق ��ات امل �ص��ري��ة
الليبية السابق م��ن اتهامه بالشروع في
قتل ضابطي شرطة ،ومقاومة السلطات
وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص».
م��ن جهة ث��ان�ي��ة ،ق��ال رئ�ي��س هيئة ال��دف��اع
عن محمد بديع وقيادات «اإلخ��وان» الـ14
املتهمني ،محمد الدماطي« :هذه محاكمة
سياسية .ليس ه�ن��اك دل�ي��ل على ارت�ك��اب
املتهمني للجرائم التي يحاكمون عليها.
طالبنا باإلفراج عنهم لكن املحكمة قررت
تأجيل الجلسة».
ميدانيًا ،تحولت تظاهرة لطالب جامعة
األزه ��ر امل��ؤي��دي��ن مل��رس��ي إل��ى أع�م��ال عنف
أدت إل � � ��ى س � �ق� ��وط ع� � �ش � ��رات اإلص � ��اب � ��ات
وت �ح �ط �ي��م ع � ��دد م� ��ن س � �ي � ��ارات ال �ش ��رط ��ة،
وإت�ل�اف منشآت ع��ام��ة وخ��اص��ة ،واع�ت��داء

على ق��وات األم ��ن ،ب��ال�ح�ج��ارة ،وزج��اج��ات
«امل��ول��وت��وف» .وق��ال املتحدث باسم حركة
«ط�لاب أزه��ري��ون ضد االن�ق�لاب» ،محمود
األزه��ري ،إن «طالبًا في السنة الرابعة من
كلية التربية قسم اللغة الفرنسية توفي
ج ��راء إص��اب�ت��ه ب�ط�ل��ق ن ��اري ف��ي ال �ص��در»،
ّ
فيما لم يتسن التأكد من الخبر من مصادر
مستقلة .لكن مصادر قضائية أشارت إلى
أن النيابة ب��دأت التحقيق مع  144متهمًا
في اشتباكات جامعة األزهر.
وعلى أث��ر امل��واج�ه��ات ،ق��ال رئيس جامعة
األزهر أسامة العبد إن «الجامعة لن ترضخ
م�ط�ل�ق��ًا مل� �ح ��اوالت ط �ل�اب اإلخ � � ��وان لنشر
ال�ف��وض��ى وتعطيل ال��دراس��ة بالجامعة»،
ُ َّ
ّ
مؤكدًا أن «الدراسة في الجامعة لن ت َعطل
بسبب ال�ت�ظ��اه��رات ال�ت��ي ي�ق��وم بها طالب
اإلخ ��وان ،وأن��ه ل��ن يتوانى ف��ي معاقبة كل
من يثبت تورطه في أعمال العنف».
وت ��اب ��ع« :س� ُ�ي �ح��ال ط�ل�اب اإلخ� � ��وان ال��ذي��ن
ش��ارك��وا ف��ي ن�ش��ر ال�ع�ن��ف وال �ف��وض��ى في
ج��ام �ع��ة األزه� � ��ر ع �ل��ى م �ج��ال��س ال �ت��أدي��ب
ب��ال �ج��ام �ع��ة ت �م �ه �ي �دًا ل �ف �ص �ل �ه��م وات� �خ ��اذ
اإلجراءات القانونية الالزمة ضدهم».
وفي سيناء ،أعلن الجيش مقتل «تكفيري
خطير» أثناء إحدى عمليات الدهم أمس.
وق � ��ال امل �ت �ح��دث ال��رس �م��ي ب��اس��م ال�ج�ي��ش

الدعوة السلفية
مع التصويت بنعم على
الدستور

امل� �ص ��ري ال �ع �ق �ي��د م �ح �م��د أح� �م ��د ع �ل��ي إن
«إبراهيم محمد فريج سالمة حمدان أبو
عيطة الشهير ب��أب��و ص�ه�ي��ب ،أح��د أخطر
القيادات التكفيرية قتل خالل عملية دهم
نفذتها قوات الجيش والشرطة في شمال
سيناء».
وق� ��ال� ��ت م � �ص� ��ادر أم� �ن� �ي ��ة إن أب� � ��و ع�ي�ط��ة
«ه� ��و أح� ��د ال � �ق� ��ادة ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي�ين امل�ه�م�ين

ف� � ��ي ت� �ن� �ظ� �ي ��م أن � � �ص� � ��ار ب � �ي� ��ت امل � � �ق� � ��دس».
وفي ما يتعلق بالدستور ،أعلن عبد املنعم
أب��و الفتوح ،رئيس ح��زب «مصر القوية»
أن الحزب سيصوت ب �ـ«ال» في االستفتاء
امل��رت�ق��ب ،م�ش�ي�رًا ف��ي م��ؤت�م��ر ص�ح�ف��ي ،في
القاهرة أم��س ،إلى أن االنقسام السياسي
الحالي «ال يجوز فيه إتمام أي دساتير»
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى أن ال �ل �ج �ن��ة ال �ت��ي أن �ش��أت

ه ��ذا ال��دس �ت��ور «م�ع�ي�ن��ة وغ �ي��ر منتخبة».
وقال أبو الفتوح« :نجتهد أن يكون الدافع
ه��و م�ص�ل�ح��ة م �ص��ر ،ب �ع �ي �دًا ع��ن اإلره� ��اب
ال ��دي �ن ��ي وال �ع� �س �ك ��ري ،ول� ��ن ت� �ك ��ون ه �ن��اك
دي �م ��وق ��راط �ي ��ة م ��ا دام ه� �ن ��اك ت�ن�ظ�ي�م��ات
إره��اب �ي��ة ،ووج� ��ود تنظيم ع�س�ك��ري يريد
الهيمنة على البالد ،وال بد من التخلص
من االثنني».

القمة الخليجية اليوم :االتحاد وهم أم حقيقة؟
لم ينجح مجلس
التعاون الخليجي في
تحقيق اتحاد جمركي أو
إصدار عملة موحدة بسبب
الخالف بشأن مقر املصرف
املركزي الخليجي! فهل
بحث مشروع اتحاد بني
دوله أمر واقعي؟

في ظل تفاقم االنقسامات الداخلية بني
أعضاء مجلس التعاون الخليجي بشأن
امل �ل �ف��ات اإلق �ل �ي �م �ي��ة ،وال س �ي �م��ا امل �ل �ف��ان
السوري واملصري ،واألزمة في العالقات
ً
مع الحليف التاريخي واشنطن ،فضال
ع� ��ن االرت� � �ب � ��اك إزاء إي� � � ��ران ال� �ت ��ي ت �ع��زز
موقعها ،تفتتح اليوم القمة الخليجية
التي تستضيفها الكويت بعد أسابيع
على قمة سعودية قطرية كويتية الشهر
املاضي في الرياض لتوفير الحد األدنى
م��ن األج��واء املالئمة النعقاد ه��ذه القمة
في أعقاب طلب سعودي من دول مجلس
ال �ت �ع��اون ب � �ـ«إدان ��ة ت �ص��رف��ات» ق �ط��ر في
مصر واليمن.

الكويت :االتحاد يحتاج إلى ّ
روية ومزيد من البحث (أ ف ب)

وم� � �ش � ��روع االت� � �ح � ��اد ال �خ �ل �ي �ج��ي ال � ��ذي
طرحته السعودية ليبحثه قادة مجلس
ال � �ت � �ع� ��اون ف � ��ي ق �م �ت �ه��م ال� � �ي � ��وم ،ي �ه��دف
إل ��ى ت�ح�ق�ي��ق خ �ط��وة ن��وع �ي��ة ف��ي م�ق��اب��ل
االن�ت�ك��اس��ات ال�ك�ث�ي��رة ال�ح��اص�ل��ة أخ�ي�رًا،
وخاصة في امللفني اإلي��ران��ي وال�س��وري.
إال أن ه��ذا امل�ش��روع ق��د ي��زي��د م��ن الشرخ
مع تهديد سلطنة عمان باالنسحاب في
حال إعالنه.
وترحب البحرين وقطر باالتحاد الذي
اق�ت��رح��ت ال�س�ع��ودي��ة إق��ام�ت��ه ع��ام ،2011
ً
بينما ترحب كال من اإلم��ارات والكويت
ب� ��االت � �ح� ��اد م� ��ن ح� �ي ��ث امل� � �ب � ��دأ ،ل�ك�ن�ه�م��ا
ت �ف �ض�لان ع ��دم ال �ت �س��رع ف��ي ذل� ��ك .إال أن
م��دي��ر م��رص��د ال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة أن �ط��وان
ً
ب �ص �ب ��وص ،ي� ��رى أن «دوال م �ث��ل ق �ط��ر،
وإن رح �ب��ت ب��االت �ح��اد ،إال أن �ه��ا تخشى
أن يضعها االت �ح��اد كليًا ت�ح��ت النفوذ
السعودي ،وهو األمر الذي سعت جاهدة
طوال سنوات لتجنبه».
وق� ��ال ب �ص �ب��وص إن «م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
ال�خ�ل�ي�ج��ي ي�ع�ي��ش ع ��دة أزم � ��ات داخ�ل�ي��ة
وج �ي��وس �ي��اس �ي��ة ،م ��ن االن �ق �س��ام��ات بني
ال � ��دول ،إل ��ى ال�غ�ض��ب ال �س �ع��ودي الكبير
إزاء ال�س�ي��اس��ة األم �ي��رك �ي��ة ب�ع��د تحالف
ً
استمر  68عامًا ،وصوال إلى التفاوت في
املوقف من إي��ران» ،بعد االتفاق النووي
مع الدول الكبرى ،مضيفًا أن «السعودية
وق �ط��ر ع �ل��ى ط��رف��ي ن �ق �ي��ض ف ��ي امل�ل�ف�ين
املصري والسوري» ،فيما «اإلم��ارات إلى
جانب السعودية».
وف� � � ��ي خ� � �ط � ��وة م� �ف ��اج� �ئ ��ة ال ت �ت �م��اش��ى
م� � ��ع ال� �ط� �ب� �ي� �ع ��ة ال� � �ه � ��ادئ � ��ة وامل� �ت� �ك� �ت� �م ��ة
ل�ل��دي�ب�ل��وم��اس�ي��ة ال �ع �م��ان �ي��ة ،أع �ل��ن وزي��ر
الشؤون الخارجية العماني يوسف بن
علوي السبت املاضي أن بالده ضد قيام
االت �ح��اد الخليجي ،م�ه��ددًا باالنسحاب
من املجموعة في حال قيام االتحاد.

وردًا ع �ل��ى امل ��وق ��ف ال �ع �م��ان��ي امل �ف��اج��ئ،
ق� ��ال ال ��رئ �ي ��س ال �س ��اب��ق ل�لاس �ت �خ �ب��ارات
ال �س �ع��ودي��ة األم� �ي ��ر ت ��رك ��ي ال �ف �ي �ص��ل إن
م� ��وق� ��ف ُع� � �م � ��ان م � ��ن ت �ش �ك �ي ��ل االت � �ح� ��اد
ال�خ�ل�ي�ج��ي ل��ن ي �ح��ول م��ن دون ح��دوث��ه،
مضيفًا« :ل� ُ�ع�م��ان ك��ل ال�ح��ق ف��ي التعبير
ع��ن رأي �ه��ا ،وال أع�ت�ق��د أن ذل ��ك سيحول
دون حدوث االتحاد الخليجي» .وتابع:
«دول مجلس ال�ت�ع��اون وشعوبها ترى
ض ��رورة ح ��دوث االت �ح��اد ،ف��ال��وح��دة أم��ر
ح�ت�م��ي ،وس ��واء أرادت ع�م��ان االن�ض�م��ام
الحقًا لالتحاد أو لم ترد ،فذلك شأنها».
وت � �س ��ان ��د ال� �ب� �ح ��ري ��ن ب �ط �ب �ي �ع��ة ال� �ح ��ال
املوقف السعودي ،وق��ال مجلس ال��وزراء
البحريني ،خ�لال جلسته أول من أمس،
إن التحديات التي تحيط ب��دول مجلس
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي «ت��ؤك��د أن االت �ح��اد
ال�خ�ل�ي�ج��ي ب ��ات ض� ��رورة م�ل� ّ�ح��ة وخ �ي��ارًا
استراتيجيًا ال مناص منه».
ف��ي امل�ق��اب��ل ،ت��رى الكويت أن��ه يجب عدم
ال �ت �س��رع ف��ي األم� ��ر .وق ��ال وزي ��ر الصحة
الكويتي ،الشيخ محمد عبد الله مبارك
الصباح ،إن «االتحاد الخليجي يحتاج
إل��ى ّ
س��ة
روي ��ة وم��زي��د م��ن البحث وال��درا
وأخ��ذ آراء الجميع» .واستبعد أن ُي� َ�ق��رّ
االتحاد في القمة الخليجية الحالية.
وأض ��اف ال�ص�ب��اح ،ل��دى اف�ت�ت��اح��ه امل��رك��ز
اإلع�لام��ي ل�ل��دورة ال �ـ 34ملجلس التعاون
أول م��ن أم��س ،أن «امل�س��أل��ة ف��ي مراحلها
األولى ،ومتى ما تم االتفاق املبدئي على
االتحاد سيتم رفعه» للقادة ،مستدركًا:
«لكن هذا لن يحصل في قمة الكويت ،بل
ف��ي القمم املقبلة ،ل�ل��وص��ول إل��ى مفهوم
الوحدة الخليجية سياسيًا واقتصاديًا
واجتماعيًا» ،فيما لم تعلن كل من قطر
واإلم��ارات موقفهما رسميًا من االتحاد
الخليجي حتى اآلن.
(أ ف ب ،األناضول)

